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Protokół 201/2022 

Zarządu Powiatu w Prudniku 

         z dnia 25 lutego 2022 r. 

 

W związku z art. 15 zzx. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) posiedzenie Zarządu odbyło 

się w zdalnym trybie obradowania. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu oraz pracownicy Starostwa Powiatowego  

w Prudniku. 

Ad. 1 i 2 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski otworzył obrady, przywitał członków Zarządu oraz osoby 

uczestniczące w posiedzeniu. Stwierdził, że w posiedzeniu uczestniczy 5 członków Zarządu tj.: 

1) Starosta – Radosław Roszkowski (Przewodniczy Zarządowi Powiatu), 

2) Wicestarosta – Janusz Siano, 

3) Członek Zarządu – Joachim Kosz, 

4) Członek Zarządu – Dragomir Rudy, 

5) Członek Zarządu – Alicja Zawiślak. 

Ad. 3 

Starosta, Pan Radosław Roszkowski przedstawił projekt porządku obrad: 

1. Otwarcie obrad i przywitanie uczestników posiedzenia. 

2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

3. Uchwalenie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 

5. Skierowanie do Przewodniczącego Rady Powiatu wniosku o zmianę porządku obrad sesji Rady 

Powiatu w Prudniku zwołanej na dzień 25 lutego 2022 r. poprzez: 

1) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

(druk nr 423a); 
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2) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Powiatu Prudnickiego (druk nr 424a); 

3) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 425); 

4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie 

agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (druk nr 426). 

6. Sprawy różne: 

1) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Burmistrza Głogówka z ponowieniem prośby o stawiennictwo 

na akcie notarialnym odwołującym darowiznę działki nr 416/40 mapa 5 obręb Głogówek. 

2) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku o podanie 

podstawy prawnej pozwalającej na wyegzekwowanie od rodzin zastępczych informacji dotyczących 

sytuacji majątkowej rodziny zastępczej podczas kontroli.  

3) Zajęcie stanowiska w sprawie pisma dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku 

dot. wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku pochodzących z Ukrainy, poprzez 

zajęcia warsztatów terapeutycznych bądź indywidualnych konsultacji terapeutycznych lub 

psychologicznych na temat radzenia sobie z emocjami. 

4) Zajęcie stanowiska w sprawie prośby Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku o zwolnienie 

z opłaty czynszowej uczniów pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Międzyszkolnej Bursie. 

6) Wniosek Kierownika Referatu Ochrony Środowiska (…)  o zajęcie stanowiska w sprawie informacji 

przesłanej z Gminy Lubrza dot. zmiany nazw zadań planowanych do realizacji w ramach projektu  

pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – Opolskie w latach 2020-2022” dla sołectwa Krzyżkowice 

oraz Olszynka. 

7) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wyrażenie zgody na wycięcie 2 szt. drzew rosnących 

w pasie drogi powiatowej Nr 1251 O relacji Rostkowice – Krobusz, na terenie Gminy Biała i sprzedaż 

drewna. 

8) Wniosek Naczelnika Wydziału Drogownictwa o wyrażenie zgody na wycięcie 1 szt. drzewa 

rosnącego w pasie drogi powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice w miejscowości Olbrachcice 

i sprzedaż drewna. 

9) Przedstawienie zawiadomienia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

10) Przedstawienie zawiadomienia Wojewody Opolskiego o wyniku kontroli przeprowadzonej  

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w zakresie realizacji zadań powiatu 
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wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i zgodności zatrudnienia 

pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.  

Po Sesji: 

7. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu w sprawie zmian planu finansowego budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. 

8. Zamknięcie posiedzenia. 

Starosta zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. Uwag nie wniesiono wobec powyższego porządek 

obrad został poddany pod głosowanie i „jednogłośnie” przyjęty. 

Ad.4 

Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęto bez odczytania „jednogłośnie”. 

Ad. 5 

Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że należy wystąpić do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Prudniku z wnioskiem o zmianę porządku obrad sesji Rady Powiatu w Prudniku 

zwołanej na dzień 25 lutego 2022 r., poprzez: 1) dokonanie aktualizacji projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. (druk nr 423a); 2) dokonanie aktualizacji projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego (druk nr 424a);  

3) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia wystąpienia 

pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Prudniku (druk nr 425);  

4) wprowadzenie punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie 

agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy (druk nr 426). Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o samorządzie 

powiatowym Rada Powiatu może wprowadzić zmiany w porządku zwołanej sesji bezwzględną ilością 

głosów ustawowego składu Rady. W zakresie punktu 1 Zarząd Powiatu w Prudniku dokonał aktualizacji 

dochodów, wydatków oraz rozchodów budżetu. W zakresie punktu 2 zaktualizowano dane dotyczące 

realizowanych zadań oraz wprowadzono wykonanie budżetu za rok poprzedni. W zakresie punktu  

3 Komisja Rewizyjna w dniu 24 lutego 2022 r. skierowała do Rady projekt uchwały w sprawie 

rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego. Natomiast w zakresie punktu 4 odpowiadając na atak Rosji na 

Ukrainę proponuje się jak najszybsze wystąpienie z apelem. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt pierwszy. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt drugi. 
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Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu autokorektę projektu 

uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Prudnickiego. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt trzeci. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia wystąpienia pokontrolnego, skierowanego przez Komisję Rewizyjną Rady 

Powiatu w Prudniku. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie punkt czwarty. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” przyjął i skierował na posiedzenie Rady Powiatu projekt uchwały  

w sprawie przyjęcia Rezolucji w sprawie agresji Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. 

Ad. 6 

1) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Burmistrza Głogówka  

z ponowieniem prośby o stawiennictwo na akcie notarialnym odwołującym darowiznę działki nr 416/40 

mapa 5 obręb Głogówek o powierzchni 0.2026 ha, położonej w Głogówku z wyznaczeniem dogodnego 

dla powiatu terminu. Poinformowała, że przedmiotowa działka darowana została 20-11-2017 r. (Akt 

notarialny nr 885/2017 z dnia 20-11-2017 r.) przez Gminę Głogówek na rzecz Powiatu Prudnickiego na 

realizację ściśle określonego celu, tj. ,,budowa i utrzymanie placówek opiekuńczo – wychowawczych”. 

Burmistrz podkreśla, że dalsze niewykorzystanie działki w centrum miasta blokuje szeroko rozumiany 

rozwój gminy, a tym samym powiatu. Na rzeczonej działce Gmina Głogówek planuje wybudowanie 

bardzo potrzebnego i oczekiwanego przedszkola wraz ze żłobkiem z wykorzystaniem środków już 

pozyskanych w ramach ,,Polskiego Ładu”. 

Starosta Prudnicki – poinformował, że odbyło się spotkanie z Burmistrzem Głogówka, na którym 

omówiono i wyjaśniono kwestię nieruchomości. W związku z powyższym poprosił o przychylenie się 

do wniosku Burmistrza i zwrot nieruchomości, która ma służyć mieszkańcom. 

Pan Dragomir Rudy – powiedział, że żądania włodarza Gminy Głogówek, są nie do końca prawidłowe. 

Składając wniosek do Programu ,,Polski Ład” nie był właścicielem działki, więc jak mógł wpisać ją do 

wniosku i złożyć na nią dokumentację. Teraz wymusza na Zarządzie oddanie nieruchomości 

przekazanej przez poprzedniego Burmistrza. Poinformował, że rozumie stanowisko Starosty, ale będzie 

głosował według swojego przekonania i będzie ,,przeciw”. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu 4 głosami ,,za” przy 1 głosie ,,przeciw” podjął decyzję o zwrocie  

w/w nieruchomości oraz zadeklarował stawiennictwo przedstawicieli Zarządu na akcie notarialnym 

odwołującym darowiznę działki nr 416/40 mapa 5 obręb Głogówek o powierzchni 0.2026 ha, położonej 

w Głogówku, darowanej na rzecz Powiatu Prudnickiego. 
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2) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku o podanie podstawy prawnej pozwalającej na wyegzekwowanie od rodzin 

zastępczych informacji dotyczących sytuacji majątkowej rodziny zastępczej podczas kontroli. 

Poinformowała, że wzór ankiety z przeprowadzonej kontroli w rodzinie zastępczej został opracowany 

przez PCPR w Prudniku. Ankieta stanowi załącznik do Uchwały Nr 219/613/2018 Zarządu Powiatu  

w Prudniku w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzania kontroli nad rodzinami zastępczymi, 

prowadzącymi rodzinne domy dziecka i placówkami opiekuńczo – wychowawczymi. Zgodnie  

z § 2 ww. uchwały jej wykonanie powierzono Kierownikowi PCPR w Prudniku, a więc do obowiązków 

Kierownika należy ustalenie, czy jest możliwość wyegzekwowania danych na temat sytuacji 

majątkowej rodziny, a w razie stwierdzenia, iż pytania są zbyt daleko idące, zaproponowanie Zarządowi 

Powiatu nowego kształtu ankiety. W zaleceniach pokontrolnych stanowiących element protokołu 

kontroli przeprowadzonej w rodzinie Państwa A., Zespół kontrolny zobowiązał PCPR do weryfikacji 

czy rodzina ma prawo do odmowy odpowiedzi na pytania dotyczące finansów, sugerując potrzebę 

dokonania aktualizacji ankiety. W dniu 11 października 2021 r. po konsultacji z Radcą Prawnym 

Dyrektor PCPR w Prudniku poinformowała, iż rodzina zastępcza powinna odpowiadać na pytania 

wynikające z zakresu przeprowadzonej kontroli i w sprawach, które mają wpływ na sytuację dzieci. 

Zdaniem Dyrektora PCPR w Prudniku, w przypadku odmowy odpowiedzi Kontrolujący opisują to  

w protokole pokontrolnym. Nieudzielenie odpowiedzi na pytania kontrolujących może być powodem 

negatywnej oceny rodziny zastępczej. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i polecił przygotowanie informacji, czy fakt 

nieudzielenia przez rodzinę odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie oraz odmowa wydania umowy 

kredytu, co do której zachodzi podejrzenie, iż została zatajona przed Zespołem Kontrolnym w trakcie 

kontroli przeprowadzonej w 2019 r., był lub będzie brany pod uwagę w trakcie przeprowadzanej oceny 

rodziny. Zarząd Powiatu wnosi również o zajęcie jednoznacznego stanowiska przez Dyrektora PCPR  

w kwestii potrzeby aktualizacji procedur w zakresie nadzoru nad pieczą zastępczą. 

3) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Prudniku dot. wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku 

pochodzących z Ukrainy, poprzez zajęcia warsztatów terapeutycznych bądź indywidualnych konsultacji 

terapeutycznych lub psychologicznych na temat radzenia sobie z emocjami: złością i bezradnością 

związaną z wydarzeniami politycznymi oraz rozłąką. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na udzielenie wsparcia dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych  

w Prudniku pochodzących z Ukrainy, poprzez zajęcia warsztatów terapeutycznych bądź 

indywidualnych konsultacji terapeutycznych lub psychologicznych na temat radzenia sobie z emocjami. 
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4) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła pismo Dyrektora Zespołu Szkół 

Rolniczych w Prudniku, z prośbą o wyrażenie zgody na zwolnienie z opłaty czynszowej do końca roku 

szkolnego, uczniów szkoły pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Międzyszkolnej Bursie oraz  

o umorzenie zaległości w płatnościach w/w uczniów z 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na zwolnienie z opłaty czynszowej do końca roku szkolnego, uczniów 

Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku pochodzących z Ukrainy, mieszkających w Międzyszkolnej 

Bursie oraz na umorzenie zaległości w płatnościach w/w uczniów z 2022 r. 

5) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Kierownika Referatu Ochrony 

Środowiska (…) o zajęcie stanowiska w sprawie informacji przesłanej z Gminy Lubrza dot. zmiany 

nazw zadań planowanych do realizacji w ramach projektu pn. ,,Marszałkowska Inicjatywa Sołecka – 

Opolskie w latach 2020-2022” dla sołectwa Krzyżkowice oraz Olszynka. Poinformowała, że Gmina 

Lubrza przedłożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek, w którym uwzględniono opis planowanych 

do podjęcia zadań w ramach w/w projektu. W związku z wezwaniem Gminy Lubrza do poprawy 

wniosku, w szczególności zmiany jednego zadania w sołectwie Krzyżkowice oraz zmiany nazwy 

zadania w sołectwie Olszynka, zmieniono ich treść, było: ,,Wykonanie dokumentacji projektowej na 

altanę, wybrukowanie terenu pod altanę oraz urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z zakupem  

i montażem jednego urządzenia w sołectwie Krzyżkowice; ,,Zakup towarów na potrzeby mieszkańców 

i sołectwa wsi Olszynka poprzez zakup: nożyc do cięcia żywopłotu, gablot ogłoszeniowych, grilla 

gazowego” w sołectwie Olszynka, jest: ,,Doposażenie placu zabaw w sołectwie Krzyżkowice” (zakup  

i montaż urządzenia) w sołectwie Krzyżkowice, ,,Doposażenie sołectwa w praktyczny i funkcjonalny 

sprzęt” (zakup nożyc do cięcia żywopłotu, gablot ogłoszeniowych, grilla gazowego) w sołectwie 

Olszynka. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i wyraził zgodę na dokonanie zmiany nazw zadań. 

6) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o wyrażenie zgody na wycięcie 2 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi 

powiatowej Nr 1251 O relacji Rostkowice – Krobusz, na terenie Gminy Biała i sprzedaż drewna osobie 

prywatnej za 20 % wartości pozyskanego drewna. Poinformowała, że drzewa z uwagi na swój stan 

stanowią realne zagrożenie, podczas podmuchów wiatru mogą odłamać się uschnięte konary, które 

zagrożą bezpieczeństwu poruszających się drogą pojazdów. Drzewa nadają się wyłącznie na opał, ze 

względu na duże wypróchnienie pnia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 2 szt. drzew gatunku topola rosnących w pasie drogi 

powiatowej Nr 1251 O relacji Rostkowice – Krobusz, na terenie Gminy Biała i sprzedaż drewna osobie 
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prywatnej za 20 % wartości pozyskanego drewna, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania 

korzeni. 

7) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła wniosek Naczelnika Wydziału 

Drogownictwa o wyrażenie zgody na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku topola, rosnącej w pasie drogi 

powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice w miejscowości Olbrachcice i sprzedaż drewna osobie 

prywatnej za 20 % wartości pozyskanego drewna. Poinformowała, że drzewa z uwagi na swój stan 

stanowią realne zagrożenie, podczas podmuchów wiatru mogą odłamać się uschnięte konary, które 

zagrożą bezpieczeństwu poruszających się drogą pojazdów. Drzewa nadają się wyłącznie na opał, ze 

względu na duże wypróchnienie pnia.  

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony wniosek. 

Zarząd Powiatu wyraził zgodę na wycięcie 1 szt. drzewa gatunku topola, rosnącej w pasie drogi 

powiatowej Nr 1202 O relacji Biała – Laskowice w miejscowości Olbrachcice i sprzedaż drewna osobie 

prywatnej za 20 % wartości pozyskanego drewna, pod warunkiem uprzątnięcia terenu i wykarczowania 

korzeni. 

8) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu poinformowała, że Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady Powiatu w Prudniku dotyczącym 

budowy przejść dla pieszych w obrębie powstałego centrum handlowego w Lubrzy, uznaje wniosek za 

zasadny. W celu poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego podążających 

z Prudnika w kierunku centrum handlowego w Lubrzy, zaplanowano wyznaczenie przejścia dla 

pieszych przez drogę krajową nr 40, po zrealizowaniu budowy dojścia do przejścia oraz oświetlenia 

dedykowanego. Zadanie to będzie możliwe do realizacji po uzyskaniu zgody Ministerstwa 

Infrastruktury na realizację zadania. W przypadku uzyskania zgody, realizacja nastąpi w roku bieżącym. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości. 

9) Pani Agnieszka Zagórska, Sekretarz Powiatu przedstawiła zawiadomienie Wojewody Opolskiego  

o wyniku kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w zakresie 

realizacji zadań powiatu wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

i zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Poinformowała, że w wyniku 

kontroli ,,pozytywnie z nieprawidłowościami” oceniono działalność Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Prudniku. Ocena została uzasadniona w wystąpieniu pokontrolnym Wojewody Opolskiego. 

W odniesieniu do części stwierdzonych nieprawidłowości, zostały przekazane stosowne zalecenia 

pokontrolne. Niemniej, kontrola ujawniła również nieprawidłowości dotyczące kompetencji Rady  

i Starosty Prudnickiego. Z uwagi na przedstawione wyniki kontroli, wskazane jest podjęcie działań 

leżących w kompetencji organów właściwych Powiatu Prudnickiego, celem wyeliminowania 

stwierdzonych nieprawidłowości. Zgodnie z art. 128 ust. 6 ustawy Rada Powiatu w Prudniku jest 



str. 8 
 

obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, 

powiadomić Wojewodę Opolskiego o podjętych czynnościach. 

Zarząd Powiatu przyjął informację do wiadomości i skierował zawiadomienie do Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Prudniku. 

W związku ze zbliżającą się sesją Rady Powiatu, Starosta Prudnicki ogłosił przerwę w obradach. 

Po sesji: 

Ad. 7 

1) Pani Larysa Zamorska, Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian planu 

finansowego budżetu Powiatu Prudnickiego na 2022 r. 

Starosta Prudnicki poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Zarząd Powiatu ,,jednogłośnie” podjął uchwałę w sprawie zmian planu finansowego budżetu Powiatu 

Prudnickiego na 2022 r. 

Ad. 8 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta podziękował za udział i zamknął posiedzenie 

Zarządu Powiatu. 

 

Protokół sporządziła: 

Natalia Świczewska     Radosław Roszkowski……………………….. 

 

Janusz Siano………………………………….. 

 

Joachim Kosz  

 

               Dragomir Rudy 

 

     Alicja Zawiślak 
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